DÍTĚ LOGISTIC s.r.o., Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

KVALITNÍ KOMPLEXNÍ SLUŽBY MOTORISTŮM, AUTODOPRAVCŮM A FIREMNÍM
VOZOVÝM PARKŮM
Autolakovan a autoklempírna
•
•
•
•

certifikovaná lakovna COLOR FOR LIFE – doživotní záruka na lak
vlastní míchárna barev osazená prémiovou řadou STANDOBLUE
veškeré lakýrnické práce včetně oprav malého rozsahu MicroRepair
pro přesné namýchání barev používáme vlastní Spektrofotometr a Colorbox

•
•

špičkové vybavaní lakovny – TERMOMECCANICA, HERKULES, SATA, MIRKA, COLAD, 3M ….

•
•
•
•
•

renovace laků a světlometů
veškeré autoklempířské práce
kalkulace oprav v systému Audatex
kompletní vyřízení pojistných událostí včetně komunikace s pojišťovnou a finančního vypořádání
Pickup servis
odtahová služba

•

možnost zápůjčky náhradních vozidel Renault Megane Grandtour (2016), Hyundai I30 Combi (2014) , Renault
Clio nebo náhradního dodávkového vozidla

•

probíhající certifikace REPANET
smluvní pratner pro: ARVAL, LEASEPLAN, AXA ASSISTANCE, SERVIND...

•

Pracovní doba servisu:
Po-Pá 7:30 – 16:00, po pracovní době dle potřeby zákazníka
So-NE dle potřeby zákazníka
tel.:
602 379 259, 602 536 471
email: autolakovna@ditelogistic.cz

Autoservis osobních a dodávkových vozidel
• kvalitní servis všech automobilových značek s individuálním přístupem k zákazníkovi
• široké spektrum náhradních dílů v OE kvalitě dle přání zákazníka
• diagnostika vozidel BOSCH
• diagnostika podvozků vozidel HEKA (test brzd, tlumičů a sbíhavosti)
• diagnostika a servis vstřikovačů (vlastní zkušební stolice na benzínové, CNG a LPG vstřiky)
• výměna olejů zn. MOBIL a TEXACO
• nová laserová geometrie náprav
• servis klimatizací
• výměny rozvodů, spojek, výfuků, tlumičů, brzdových soustav atd.
• montáž tažných zařízení Bosal, SVC a Westfalia
• montáž, servis a revize LPG, CNG a E85
• opravy, repas filtrů pevných částic - PDF
• ruční mytí vozidel
• kompletní čištění interiérů vozidel - tepování koberců, sedadel, stropu a zavazadlového prostoru
• možnost zápůjčky náhradních vozidel Renault Megane Grandtour (2016), Hyundai I30 Combi (2014) , Renault
Clio nebo náhradního dodávkového vozidla
• prodej a zajištění Asistenční služby Europ Asistance
• smluvní pratner pro: ARVAL, LEASEPLAN, AXA ASSISTANCE, TROST AUTO SERVICE TECHNIC...
Pracovní doba servisu:
Po-Pá 7:30 – 16:00, po pracovní době dle potřeby zákazníka
So-NE dle potřeby zákazníka
tel.:
778 440 742
email: autoservishk@ditelogistic.cz

Pneuservis osobních vozidel
kompletní služby pneuservisu
přezouvání RUNFLETOVÝCH pneumatik do velikosti disku 28“
diagnostika ATEQ na TPMS senzory
opravy pneumatik
prodej všech typů pneumatik + trvalé slevy na všechny typy pneumatik
prodej plechových a ALU disků
• možnost uskladnění pneumatik
• prodej, montáž a vyvažování motocyklových pneumatik
• autorizovaný pneuservis pro leasingové společnosti (franchisa Chára sport s.r.o.) – ARVAL, LEASEPLAN,
ČSOB, ALD, SIXT, BUSINESS LEASE, ŠKOFIN, UNICREDIT

•
•
•
•
•
•

Pracovní doba pneuservisu:
Po-Pá 7:30 – 16:00, po pracovní době dle potřeby zákazníka
So-NE dle potřeby zákazníka
tel.:
778 440 742
email: autoservishk@ditelogistic.cz

Pneuservis a servis nákladních vozidel
•
•
•
•

•
•
•

kompletní služby nákladního pneuservisu
opravy pneumatik
prodej všech typů pneumatik (nové pneu, protektory, remixy) + trvalé slevy na všechny typy pneumatik
pneumatiky nákladní, zemědělské, stavební, pneu manipulační techniky
možnost uskladnění pneumatik
výměna olejů TEXACO na nákladních vozech za bezkonkurenční ceny
nákladní diagnostika TEXA

Nabídku servisu jsme rozšířili o plnění klimatizace na nákladních vozidlech, zemědělských a stavebních strojích. Po
domluvě plníme klimatizace i přímo u zákazníka.
Pracovní doba servisu:
Po-Pá 7:00 – 16:30, po pracovní době dle potřeby zákazníka
So-NE dle potřeby zákazníka
tel.:
602 379 259
e-mail: pneuservishk@ditelogistic.cz

Čerpací stanice Hradec Králové
• prodej kvalitních atestovaných PHM + LPG, CNG
• stojanový prodej AdBlue a kapaliny ostřikovačů
• pro stálé zákazníky věrnostní program + výrazné slevy na PHM (individuální nastavení ceny)
• žádné poplateky za používání tankovacích čipů nebo za transakce
• bezhotovostní úhrada pohonných hmot, zboží a služeb po uzavření rámcové smlouvy
• souhrnný daňový doklad a výpis zdarma každý měsíc
• přehledné vyúčtování (dle vozidel) – volitelné sestavy v tištěné i elektronické podobě
• kamerový systém s min. měsíčním záznamem
• TANKAUTOMAT zajišťující NONSTOP provoz
Otevírací doba SHOPU:
Po-Pá 5:00 – 21:00
So
8:00 – 18:00
Ne
8:00 – 16:00
TANKAUTOMAT – NON STOP PROVOZ
tel.:
495 768 209
email: cs.hk@ditelogistic.cz
mob.: 602 536 471

V případě, že vás některá z nabídek zaujala, nebo máte jakékoliv dotazy, kontaktujte nás:
Lukáš Sodomka
vedoucí pobočky Hradec Králové
mob.: 602536471, email: lukas.sodomka@ditelogistic.cz

